
 
 

PROVINHA DE IMAGEM PÚBLICA 
 
Em quais logomarcas posso usar o símbolo de Marca Registrada? RESPOSTA: Somente na Marca de Excelência (Roda 
Rotária) e na Marca Mãe (logo do Rotary International). 
 
No Brand Center, vi que é possível usar vários alinhamentos de logomarcas para meu clube... Qual é o padrão do nosso 
Distrito? RESPOSTA: Alinhamento: Below Logo (Abaixo do Logotipo). 
 
O que eu faço com as minhas camisetas antigas? RESPOSTA: Pode continuar usando, porém quando for fazer uniforme 
novo, fazer já com a logo NOVA e de acordo com o Manual de Identidade Visual. 
 
O que eu faço com as minhas faixas antigas? RESPOSTA: Pode continuar usando, porém quando for fazer faixas novas, fazer 
já com a logo NOVA e de acordo com o Brand Center. 
 
O que eu faço com o meu Marco Rotário antigo? RESPOSTA: Pode continuar usando, porém quando for fazer ou reformar 
o Marco Rotário, fazer já com a logo NOVA e de acordo com o Brand Center. 
 
O que fazer se a logomarca ficar em um fundo sem contrate? RESPOSTA: Usar as cores de logo permitidas no Manual de 
Identidade Visual. 
 
Porque a logomarca não pode ficar dentro de formas geométricas? RESPOSTA: Porque existe um limite que deve ser 
observado entre a logomarca e o restante dos objetos gráficos. 
 
Porque não posso colocar uma sombra branca ou preta atrás da logomarca? RESPOSTA: porque a logo de Rotary não podem 
ficar desfocada. 
 
Posso continuar usando a roda rotária com o azul e amarelo? RESPOSTA: somente em materiais que já estão pontos. Novos 
materiais devem usar a roda rotária Dourada. 
 
Posso cortar a Roda Rotária? RESPOSTA: NÃO 
 
Posso distorcer a logomarca? RESPOSTA: NÃO 
 
Posso girar a logomarca? Para dar um efeito? RESPOSTA: NÃO 
 
Posso usar a logomarca em vermelho ou verde? RESPOSTA: NÃO 
 
Quais as cores e modelos de uniformes posso fazer para meu clube? RESPOSTA: Somente os que constam no Manual de 
Imagem Pública nas páginas de 48 a 51. 
 
Quais as cores que posso usar na logomarca do meu clube? RESPOSTA: Consulte as cores disponíveis na página 14 do 
Manual de Imagem Pública. 
 
Qual a diferença entre PIM, BOTOM e DISTINTIVO? RESPOSTA: Pim é uma joia, boton é um objeto normalmente para se 
fazer campanha política e Distintivo é a nossa Marca de Excelência (roda rotária) que usamos na gola de nossas camisas e 
que nos distingue de outras pessoas que não são rotarianos! 
 
Qual é o correto? Roda Rotária, Roda Dentada ou Roda denteada? RESPOSTA: RODA ROTÁRIA 
 



 
 
Quem aprova as artes do meu clube? RESPOSTA: O companheiro responsável pela comissão de Imagem pública. Que depois 
deve passar para a comissão distrital de imagem pública para aprovação final! 
 
Quem envia as matérias do meu clube para o Jornal? E quem escreve? O Presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública 
precisa aprovar? RESPOSTA: Não importa quem escreve. Que seja o melhor escritor do clube. Aquele que estiver melhor 
preparado para a função. Quem envia a matéria para o jornal é o Presidente da Comissão de Imagem Pública. Sim, a 
comissão distrital tem que APROVAR tudo que for referente à imagem pública do seu clube. 
 
Quem no meu clube deve fazer as artes? O Presidente, o Imagem Pública ou o “cara” da informática? RESPOSTA: Não 
importa quem faça a arte. Que seja o melhor “artista” do clube. Aquele que estiver melhor preparado para a função. Quem 
envia a arte para aprovação da comissão distrital é o Presidente da Comissão de Imagem Pública do seu clube. 
 
Se a impressão for colorida, não posso usar a logo em preto ou branco? RESPOSTA: de preferência usa-se a logo colorida. 
Só se não houver contrastes é que se pode usar a logo em Preto ou Branco. 
 
Se um evento for feito por dois ou mais clubes, coloca-se a logo de todos os clubes? RESPOSTA: Não, neste caso, coloca-se 
a logo do Distrito. 


